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1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job Profile) 
 

Το πρόγραµµα αυτό, όπως άλλωστε υποδηλώνει και ο τίτλος του,  αποσκοπεί κυρίως στην 
παραγωγή τουριστικών στελεχών ικανών στην ανάπτυξη και διαχείριση τουριστικών και πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων. 

  ∆ιακρίνονται µεγάλες δυνατότητες και ευκαιρίες επαγγελµατικής απασχόλησης τόσο σε τοπικό, όσο 
και σε εθνικό περιφερειακό και ευρωπαϊκό-διεθνές επίπεδο πάνω στο τουριστικό φαινόµενο µε ιδιαίτερη 
έµφαση στην ψυχαγωγία και την ψυχική και σωµατική ανανέωση των τουριστών, στην άθλησή τους στη 
διάρκεια των διακοπών, στην οργάνωση και υλοποίηση κάτω από ορθολογική οικονοµική-διαχείριση 
τουριστικών και λοιπών πολιτιστικών εκδηλώσεων τοπικού και εθνικού χαρακτήρα business travel µε 
ιδιαίτερη έµφαση στον τουρισµό εκθέσεων και συνεδρίων ως και τα Incentives είτε όλα τα παραπάνω 
οργανώνονται από Ιδιωτικούς φορείς είτε από ∆ηµοσίους. 
 
 

Ο Απόφοιτος της Ειδικότητος διαχείρισης τουριστικών εκδηλώσεων είναι καταρτισµένος 
και µπορεί να: 

 
1.1.  ∆ιοργανώνει τουριστικές δραστηριότητες στο εσωτερικό ή εξωτερικό της χώρας µε όλα τα διαθέσιµα 

µέσα καλύπτοντας  τις πιθανές ταξιδιωτικές ανάγκες Συνέδρια - Σεµινάρια - Εκθέσεις στο εσωτερικό 
ή εξωτερικό ή/ και φροντίζει εναλλακτικά την συµµετοχή  (µετάβαση / διαµονή / συµµετοχή) των 
ενδιαφεροµένων. Αποστολές αθλητικού, πολιτιστικού ή άλλου ενδιαφέροντος στο εσωτερικό ή 
εξωτερικό. 

1.2.  ∆ηµιουργεί και εκτελεί προγράµµατα ψυχαγωγίας και άθλησης πελατών ξενοδοχείων και λοιπών 
καλυµµάτων καθώς και εναλλακτικών µορφών τουρισµού. 

1.3.  Συντονίζει µε τις τοπικές αρχές πολιτιστικές δραστηριότητες και λαϊκή χειροτεχνία καθώς και τοπικές 
λαϊκές εορταστικές εκδηλώσεις. 

1.4.  Προγραµµατίζει και να διαχειρίζεται ψυχαγωγικές δραστηριότητες. (Προϋπολογισµός των 
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. ∆ιαχείριση και έλεγχος προϋπολογισµού ψυχαγωγικών 
δραστηριοτήτων. Προσαρµογή των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων στο πολιτιστικό γίγνεσθαι µιας 
χώρας.) 

1.5.  Προσφέρει υγιεινή και ασφάλεια πρώτες βοήθειες για ατυχήµατα και  στοιχειώδης ιατρική περίθαλψη 
κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων ψυχαγωγίας.  

1.6.  Υποστηρίζει εργαστηριακές ασχολίες κατασκευής ειδών λαϊκής τέχνης. Τεχνική  παρουσίασης 
παραστάσεων επί σκηνής. Ψυχαγωγία πολυεθνικών Groups.  

1.7.  Πληροφορεί για ∆ροµολόγια και Ναύλους µεταφορικών µέσων, καθώς και τιµές και άλλα χρήσιµα 
στοιχεία  αναφορικά µε ξεν/χεία , κρουαζιέρες και κάθε είδους άλλες τουριστικές υπηρεσίες ( πχ 
έκδοση VISA κτλ) και κρατά - εξασφαλίζει θέση, δωµάτιο, συµµετοχή σε µεταφορικά µέσα, ξεν/χεία, 
κρουαζιέρες, εκδροµές και κάθε είδους άλλες τουριστικές υπηρεσίες. 
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3. Τελικές Εξετάσεις Πιστοποίησης 
Για την απόκτηση του ∆ιπλώµατος Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας Ειδικός ∆ιαχείρισης Τουριστικών 

Εκδηλώσεων πρέπει να ικανοποιηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
α) Επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και απόκτηση της βεβαίωσης 

επαγγελµατικής κατάρτισης. 
β) Επιτυχία στο Θεωρητικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. 
γ) Επιτυχία στο Πρακτικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. 
Για το σκοπό αυτό, στη Κ.Υ. του Ο.Ε.Ε.Κ., συγκροτείται Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή 

Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) που έχει ως έργο την ευθύνη για την οµαλή 
και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων, την εποπτεία, κατεύθυνση και συντονισµό του έργου των 
Π.Ε.Ε.Π. 

Κατά τις εξεταστικές περιόδους συγκροτούνται Περιφερειακές Εξεταστικές Επιτροπές 
Πιστοποίησης (Π.Ε.Ε.Π.). Οι Π.Ε.Ε.Π. έχουν ως έργο την οργάνωση και εφαρµογή των διαδικασιών 
των σχετικών µε τις εξετάσεις στην περιφέρειά τους µε βάση τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του 
Ο.Ε.Ε.Κ. και τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. 

Η Πιστοποίηση Επαγγελµατικής Κατάρτισης βασίζεται σε τελικές εξετάσεις Θεωρητικού και 
Πρακτικού Μέρους, που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο µε βάση τον ισχύοντα, κατά την διεξαγωγή 
των εξετάσεων, Κανονισµό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας. 

Οι ενδιαφερόµενοι που απέτυχαν, µπορούν να συµµετέχουν εκ νέου στις Εξετάσεις 
Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης χωρίς περιορισµό, οποτεδήποτε αυτές διεξάγονται. 

Εξετασθείς, ο οποίος πέτυχε στο Πρακτικό ή Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων κατοχυρώνει 
την επιτυχία του στο µέρος αυτό για τρία (3) συνεχή έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων συµµετέχει 
µόνο στις εξετάσεις του µέρους στο οποίο απέτυχε. Η τριετία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της 
ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων των εξετάσεων στην έδρα της αρµόδιας Π.Ε.Ε.Π. και λήγει την 
ηµέρα συµπλήρωσης τριών (3) ηµερολογιακών ετών. Αν µέσα στο χρονικό διάστηµα των τριών (3) 
ετών δεν πετύχει και στη δεύτερη δοκιµασία, υποχρεούται πλέον να συµµετέχει εκ νέου και στα δύο 
(2) µέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Θεωρητικό και Πρακτικό) µε 
βάση τον ισχύοντα κάθε φορά Κανονισµό Κατάρτισης της ειδικότητάς του. 
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3.1 Το θεωρητικό µέρος των εξετάσεων 

3.1.1 ∆ιαδικασία 

α) Σκοπός  
Με τη διαδικασία των εξετάσεων του Θεωρητικού Μέρους επιδιώκεται να διαπιστωθεί αν ο 

απόφοιτος του Ι.Ε.Κ. κατέχει και είναι ικανός να χρησιµοποιεί, σε συγκεκριµένες επαγγελµατικές 
εφαρµογές, τις θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλµατος. 

 

β) Περιεχόµενο εξέτασης 
Η γραπτή δοκιµασία γίνεται µε ερωτήσεις που προκύπτουν από το περιεχόµενο της 

προβλεπόµενης στοχοθεσίας του Θεωρητικού Μέρους και µπορεί να περιέχει θέµατα από όλα τα 
γνωστικά αντικείµενα (µαθήµατα) που περιέχονται στην εξεταζόµενη θεµατική ενότητα ή µέρος αυτών. 

Τα γραπτά είναι ανώνυµα κατά τη συλλογή και βαθµολόγηση µετά από επικάλυψη των 
ονοµάτων των υποψηφίων. 

 

γ) ∆ιαδικασία εξέτασης 
Το πρόγραµµα εξέτασης για το Θεωρητικό Μέρος καταρτίζεται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και  µετά 

από απόφαση του ∆.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. ανακοινώνεται από την οικεία Π.Ε.Ε.Π. 
Η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. µεταβιβάζει τα θέµατα των γραπτών εξετάσεων στις επιτροπές των 

εξεταστικών κέντρων µε τον προσφορότερο και ασφαλέστερο κατά την κρίση της τρόπο. 
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να απαντήσουν σε όλα τα θέµατα που έχουν δοθεί για 

επεξεργασία. 
Μετά την εξάντληση του χρονικού ορίου αποχώρησης οι υποψήφιοι παραδίδουν τα γραπτά 

τους στους επιτηρητές οι οποίοι παρουσία του υποψηφίου καλύπτουν το µέρος του γραπτού που 
φέρει τα στοιχεία του υποψηφίου, µε αδιαφανές κάλυµµα (αυτοκόλλητο). 

Κάθε γραπτό δοκίµιο αξιολογείται από δυο (2) βαθµολογητές. 
Η αξιολόγηση γίνεται µε βάση την βαθµολογική κλίµακα από 1– 20. 
Ως επιτυχών στο Θεωρητικό Μέρος θεωρείται αυτός που βαθµολογήθηκε µε βαθµό δέκα (10) 

έως είκοσι (20). 
Ο τελικός βαθµός προκύπτει από το άθροισµα των βαθµών των δυο (2) βαθµολογητών 

διαιρούµενος δια του δυο (2). Σε περίπτωση αναβαθµολόγησης ισχύει ο βαθµός του 
αναβαθµολογητή. 

Η βαθµολόγηση γίνεται µε ακέραιο βαθµό. Αν µετά τη διαίρεση του αθροίσµατος των βαθµών 
των δυο (2) βαθµολογητών προκύπτει δεκαδικός αριθµός, ο βαθµός αυτός στρογγυλοποιείται στον 
αµέσως επόµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι >= 0.5) ή προηγούµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο 
είναι < 0.5) ακέραιο βαθµό. 

Γραπτό δοκίµιο των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης, αναβαθµολογείται 
µόνο στην περίπτωση που η διαφορά βαθµολογίας µεταξύ του πρώτου και του δεύτερου 
βαθµολογητή είναι µεγαλύτερη των τριών (3) µονάδων, από µέλος της οικείας οµάδας 
αναβαθµολογητών το οποίο ορίζει η Επιτροπή του Βαθµολογικού Κέντρου. 

Επανεξέταση ή αναβαθµολόγηση πέραν της ανωτέρω προβλεπόµενης δεν επιτρέπεται. 
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 Η αξιολόγηση των γραπτών δοκιµίων γίνεται µε αντικειµενική και δίκαιη κρίση και δεν 
απαιτείται αιτιολόγηση από τον βαθµολογητή ή τον αναβαθµολογητή. 

 

δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων 
Η εξέταση του Θεωρητικού Μέρους διαρκεί τρεις (3) ώρες. 

 

3.1.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης 
Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Θεωρητικό Μέρος, οι υποψήφιοι 

της ειδικότητας Ειδικός ∆ιαχείρισης Τουριστικών Εκδηλώσεων εξετάζονται σε γενικά θέµατα 
επαγγελµατικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και 
ικανότητες, που περιλαµβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του Θεωρητικού Μέρους της 
ειδικότητας. 

 
3.1.2.1.  ∆ιοργανώνει και ∆ιαχειρίζεται τουριστικές δραστηριότητες στο εσωτερικό ή εξωτερικό 

της χώρας µε όλα τα διαθέσιµα µέσα καλύπτοντας  τις πιθανές ταξιδιωτικές ανάγκες 
Συνέδρια - Σεµινάρια - Εκθέσεις στο εσωτερικό ή εξωτερικό ή/ και φροντίζει 
εναλλακτικά την συµµετοχή  (µετάβαση / διαµονή / συµµετοχή) των ενδιαφεροµένων. 
Αποστολές αθλητικού, πολιτιστικού ή άλλου ενδιαφέροντος στο εσωτερικό ή εξωτερικό. 

3.1.2.2.  ∆ηµιουργεί και Εκτελεί προγράµµατα ψυχαγωγίας και άθλησης πελατών ξενοδοχείων 
και λοιπών καλυµµάτων καθώς και εναλλακτικών µορφών τουρισµού. 

3.1.2.3.  Συντονίζει µε τις τοπικές αρχές πολιτιστικές δραστηριότητες και λαϊκή χειροτεχνία 
καθώς και τοπικές λαϊκές εορταστικές εκδηλώσεις. 

3.1.2.4.  Προγραµµατίζει και ∆ιαχειρίζεται ψυχαγωγικές δραστηριότητες. (Προϋπολογισµός των 
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. ∆ιαχείριση και έλεγχος προϋπολογισµού ψυχαγωγικών 
δραστηριοτήτων. Προσαρµογή των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων στο πολιτιστικό 
γίγνεσθαι µιας χώρας.) 

3.1.2.5.  Προσφέρει υγιεινή και ασφάλεια πρώτες βοήθειες για ατυχήµατα και  στοιχειώδης 
ιατρική περίθαλψη κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων ψυχαγωγίας.  

3.1.2.6.  Υποστηρίζει εργαστηριακές ασχολίες κατασκευής ειδών λαϊκής τέχνης. Τεχνική  
παρουσίασης παραστάσεων επί σκηνής. Ψυχαγωγία πολυεθνικών Groups.  

3.1.2.7.  Πληροφορεί για ∆ροµολόγια και Ναύλους µεταφορικών µέσων, καθώς και τιµές και 
άλλα χρήσιµα στοιχεία  αναφορικά µε ξεν/χεία , κρουαζιέρες και κάθε είδους άλλες 
τουριστικές υπηρεσίες ( πχ έκδοση VISA κτλ) και κρατά - εξασφαλίζει θέση, δωµάτιο, 
συµµετοχή σε µεταφορικά µέσα, ξεν/χεία, κρουαζιέρες, εκδροµές και κάθε είδους άλλες 
τουριστικές υπηρεσίες. 
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3.2 Το πρακτικό µέρος εξετάσεων 

3.2.1 ∆ιαδικασία 

α) Σκοπός 
Κατά τη δοκιµασία του Πρακτικού Μέρους ελέγχονται οι επαγγελµατικές ικανότητες και 

δεξιότητες του εξεταζοµένου, όπως αυτές περιγράφονται στη Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος 
(Job Profile), στη στοχοθεσία εξεταστέας ύλης του επαγγέλµατος και τα επιµέρους επαγγελµατικά 
καθήκοντα του Κανονισµού Κατάρτισης της ειδικότητας. 

 

β) Περιεχόµενο εξέτασης 
Η εξέταση των υποψηφίων στο Πρακτικό Μέρος γίνεται σε εργαστήρια των Ι.Ε.Κ. ή σε 

εργαστηριακούς ή εργασιακούς χώρους, όπου οι υποψήφιοι πραγµατοποίησαν την πρακτική ή 
εργαστηριακή τους άσκηση κατά την περίοδο της Kατάρτισής τους ή σε εργαστήρια άλλων µονάδων 
(εκπαιδευτικών ή επαγγελµατικών) που κατά την κρίση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. καλύπτουν τις απαιτήσεις 
αξιολόγησης. 

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε θέµατα που περιλαµβάνονται στην στοχοθεσία των δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων της ειδικότητας και µπορούν να πραγµατοποιηθούν στους επιλεγµένους χώρους 
αξιολόγησης. 

Στο εργαστήριο µπορούν ταυτόχρονα να εξετάζονται περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, µε 
διαφορετικά θέµατα και ανάλογα µε τη δυνατότητα των συγκεκριµένων χώρων. 

Οι εξεταστές βρίσκονται στον ίδιο χώρο και µετά την πάροδο εύλογου χρόνου ελέγχουν τις 
πραγµατοποιηθείσες ασκήσεις και τα αποτελέσµατα των έργων και εφόσον κρίνουν ότι αυτό 
χρειάζεται ή απαιτείται από το είδος εξέτασης, προχωρούν και σε προφορικές ερωτήσεις - 
διευκρινίσεις επί του εκτελεσθέντος  έργου. 

Κάθε υποψήφιος εξετάζεται και βαθµολογείται από τρεις εξεταστές οι οποίοι ορίζονται από τον 
Ο.Ε.Ε.Κ., ύστερα από πρόταση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. και εκπροσωπούν τον Ο.Ε.Ε.Κ. και τους 
κοινωνικούς εταίρους σε περιφερειακό επίπεδο. Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών εφόσον οι δύο (2) 
από τους τρεις (3) εξεταστές τον χαρακτηρίσουν επιτυχόντα. 

 

γ) ∆ιαδικασία εξέτασης 
Το πρόγραµµα εξέτασης του Πρακτικού Μέρους για κάθε ειδικότητα ανακοινώνεται από την 

Π.Ε.Ε.Π. Η διάρκεια του εξεταστικού προγράµµατος της πρακτικής δοκιµασίας εξαρτάται από τον 
αριθµό των υποψηφίων σε κάθε περιφέρεια και τη διατιθέµενη υποδοµή. 

Οι υποψήφιοι προσέρχονται στο συγκεκριµένο εργαστήριο ή εργασιακό χώρο την ηµέρα και 
ώρα που έχει οριστεί για την εξέτασή τους. 

Οι υποψήφιοι µπορούν να εξετάζονται σε περισσότερα από ένα εργαστήρια αν η ειδικότητα και 
η δέσµη των εξεταζοµένων θεµάτων το επιτρέπουν κατά την κρίση της εξεταστικής επιτροπής. 

δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων 
Το Πρακτικό Μέρος εξετάζεται για τρεις (3) ώρες. 
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3.2.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης 
Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Πρακτικό Μέρος, οι υποψήφιοι 

της ειδικότητας Ειδικός ∆ιαχείρισης Τουριστικών Εκδηλώσεων, εξετάζονται σε γενικά θέµατα 
επαγγελµατικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και 
ικανότητες, που περιλαµβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του πρακτικού µέρους της 
ειδικότητας. 

 
3.2.2.1.  ∆ιοργανώνει και ∆ιαχειρίζεται τουριστικές δραστηριότητες στο εσωτερικό ή εξωτερικό 

της χώρας µε όλα τα διαθέσιµα µέσα καλύπτοντας  τις πιθανές ταξιδιωτικές ανάγκες 
Συνέδρια - Σεµινάρια - Εκθέσεις στο εσωτερικό ή εξωτερικό ή/ και φροντίζει 
εναλλακτικά την συµµετοχή  (µετάβαση / διαµονή / συµµετοχή) των ενδιαφεροµένων. 
Αποστολές αθλητικού, πολιτιστικού ή άλλου ενδιαφέροντος στο εσωτερικό ή εξωτερικό. 

3.2.2.2.  ∆ηµιουργεί και Εκτελεί προγράµµατα ψυχαγωγίας και άθλησης πελατών ξενοδοχείων 
και λοιπών καλυµµάτων καθώς και εναλλακτικών µορφών τουρισµού. 

3.2.2.3.  Συντονίζει µε τις τοπικές αρχές πολιτιστικές δραστηριότητες και λαϊκή χειροτεχνία 
καθώς και τοπικές λαϊκές εορταστικές εκδηλώσεις. 

3.2.2.4.  Προγραµµατίζει και ∆ιαχειρίζεται ψυχαγωγικές δραστηριότητες. (Προϋπολογισµός των 
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. ∆ιαχείριση και έλεγχος προϋπολογισµού ψυχαγωγικών 
δραστηριοτήτων. Προσαρµογή των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων στο πολιτιστικό 
γίγνεσθαι µιας χώρας.) 

3.2.2.5.  Προσφέρει υγιεινή και ασφάλεια πρώτες βοήθειες για ατυχήµατα και  στοιχειώδης 
ιατρική περίθαλψη κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων ψυχαγωγίας.  

3.2.2.6.  Υποστηρίζει εργαστηριακές ασχολίες κατασκευής ειδών λαϊκής τέχνης. Τεχνική  
παρουσίασης παραστάσεων επί σκηνής. Ψυχαγωγία πολυεθνικών Groups. 

3.2.2.7.  Πληροφορεί για ∆ροµολόγια και Ναύλους µεταφορικών µέσων, καθώς και τιµές και 
άλλα χρήσιµα στοιχεία  αναφορικά µε ξεν/χεία , κρουαζιέρες και κάθε είδους άλλες 
τουριστικές υπηρεσίες ( πχ έκδοση VISA κτλ) και κρατά - εξασφαλίζει θέση, δωµάτιο, 
συµµετοχή σε µεταφορικά µέσα, ξεν/χεία, κρουαζιέρες, εκδροµές και κάθε είδους άλλες 
τουριστικές υπηρεσίες. 
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4.Κατάλογος Ερωτήσεων 
 

1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ  
1. Τι προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται προκειµένου να ιδρυθεί ένα γραφείο γενικού τουρισµού, 

σύµφωνα µε το νόµο;  
2. Είναι η φθηνότερη λύση η προτίµηση ενός γραφείου για την αγορά ενός τουριστικού πακέτου ή 

όχι και γιατί;  
3. Τι υπηρεσίες προσφέρει ένα Τουριστικό Γραφείο; 
4. Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής του προσωπικού ενός τουριστικού γραφείου;  
5. Τι ρόλο παίζουν οι µηχανές γραφείου στη σωστή και εύρυθµη λειτουργία ενός τουριστικού 

γραφείου;  
6. Τι καθορίζει και σε τι βοηθάει το οργανόγραµµα λειτουργίας του τουριστικού γραφείου;  
7. Σε τι βοηθάει η ύπαρξη και λειτουργία συστήµατος Η/Υ στα τουριστικά γραφεία; Αναφέρετε τις 

βασικές εφαρµογές τους.  
8. Πόσο σοβαρή είναι η ύπαρξη ικανοποιητικής ταµιακής ρευστότητας κατά  τη λειτουργία του  

τουριστικού γραφείου και γιατί;  
9. Ποιες είναι οι πηγές εισοδήµατος ενός τουριστικού γραφείου γενικού τουρισµού;  
10. Τα τουριστικά γραφεία είναι µικρές ή µεγάλες επιχειρήσεις συνήθως στην Ελλάδα; Εξηγήστε.  
11. Είναι απαραίτητο να πουλάνε όλες τις τουριστικές υπηρεσίες τα τουριστικά  γραφεία γενικού 

τουρισµού προκειµένου να αναπτυχθούν και να κερδοφορήσουν;  
12. Ποια η σηµασία της ύπαρξης οργανωµένης πληροφοριακής βάσης στα τουριστικά γραφεία. 

Εξηγήστε. 
13. Μπορεί να τυποποιηθεί η δουλειά ενός τουριστικού γραφείου ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των 

προσφεροµένων υπηρεσιών; Εξηγήστε. 
14. Μπορεί ένα ανεπτυγµένο σύγχρονο τηλεφωνικό κέντρο να συντελέσει στην οργάνωση ενός 

τουριστικού γραφείου ; Εξηγήστε. 
15. εξαιρετική επαγγελµατική κατάρτιση των στελεχών ενός τουριστικού γραφείου είναι αρκετή για την 

εύρυθµη λειτουργία του; Εξηγήστε. 
16. Τα CRS είναι βασικό συστατικό λειτουργίας κάθε τουριστικού γραφείου; Εξηγήστε. 
17. Ποιες υπηρεσίες είναι απαραίτητο να προσφέρονται, ώστε να µπορούµε να χαρακτηρίσουµε ότι 

ένα σύνολο  υπηρεσιών αποτελεί πακέτο,  σύµφωνα µε το σχέδιο του προεδρικού διατάγµατος; 
18. Τι σηµαίνει ο όρος και ποιος ο ρόλος του Voucher .   
19. Τι σηµαίνει προµηθευτής σε ένα τουριστικό πακέτο; 
20. Τι σηµαίνει τουρ οπερέιτορ και τι ταξιδιωτικός πράκτορας; 
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2. ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 
1. Ποια η σηµασία της υποδοµής σε όλες τις φάσεις της δηµιουργίας και κατανάλωσης του 

Τουριστικού Προϊόντος; 
2. Υπάρχουν και ποια µπορεί να είναι τα πολιτιστικά οφέλη από την ανάπτυξη του ∆ιεθνούς 

Τουρισµού; 
3. Με ποιους κυρίως τρόπους µπορεί η Τουριστική Βιοµηxανία να επηρεάσει αρνητικά το 

περιβάλλον στον τόπο υποδοxής των τουριστών;  
4. Αναφέρετε µε ποιο τρόπο µπορείτε να πετύχετε εβδοµαδιαία οργάνωση των εργασιών σας 
5. Ποιες είναι οι κινήσεις που πρέπει να ακολουθήσουµε προκειµένου να σχεδιάσουµε µε επιτυχία 

ένα πρόγραµµα δράσης 
6. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η εντύπωση που θα κάνει η οµιλία σας. Αναπτύξτε. 
7. Αναφέρετε επιγραµµατικά τα βήµατα επίλυσης ενός προβλήµατος και λήψης της ορθής 

απόφασης 
8. Ποιος είναι ο ρόλος των χρηµατικών και µη βραβείων ως κινήτρων 
9. Στον σχεδιασµό έργου (Prj. Planning), ποια βασικά συστατικά πρέπει να περιλαµβάνει κάθε 

πλάνο. 
10. Ονοµάστε τις βασικές κατηγορίες κινήτρων έλξης τουριστών 
11. Πόσο σηµαντικό είναι στον τουρισµό το πρόβληµα της επικοινωνίας µεταξύ των ανθρώπων 
12. Ποιες είναι οι βασικές έννοιες του Total Quality Management. Εξηγήστε. 
13. Εξηγήστε γιατί ο τουρισµός αποτελεί ενδιαφέρουσα εργασιακή επιλογή για την ειδικότητά σας 

συγκεκριµένα 
14. Ποια η θέση του Τουριστικού Πρακτορείου στο πλαίσιο παραγωγής και διάθεσης τουριστικού 

προϊόντος; 
15. Ποια συγκεκριµένα χαρακτηριστικά συµπεριφοράς αποτελούν σηµάδια επιτυχίας στον τουρ. 

χώρο. 
16. Ποια η πραγµατική σηµασία της υπηρεσίας στον τουρισµό ; 
17. Ποια η οικονοµική σηµασία της τουριστικής βιοµηχανίας παγκοσµίως αλλά και στην Ελλάδα 
18. Ποια η σηµασία της εξέλιξης των µέσων µτφ. και ιδιαίτερα του αεροπλάνου στην ανάπτυξη του 

τουρ. παγκοσµίως 
19. Γιατί η ποιότητα πρέπει από εδώ και πέρα να γίνει βασικός στόχος της τουριστικής µας πολιτικής. 
20. Από που προέρχονται οι ιδιοµορφίες του Τουριστικού Προϊόντος που εµφανίζονται κατά τη 

διαδικασία της παραγωγής και πώλησής του; 
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3. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ/ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 
& ΑΘΛΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ 

1. Που στηρίζεται η ψυχαγωγία στα Club Hotels 
2. Ποιος είναι ο ρόλος του ξενοδοχείου αναψυχής 
3. Τι είναι η Animation και ποια η απαραίτητη υποδοµή της 
4. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Club Hotels 
5. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του Animateur. 
6. Σκιαγραφήστε τις τουριστικές ανάγκες των πελατών του ξενοδοχείου διακοπών (επιγραµµατικά) 
7. Ποιοι είναι οι άξονες γύρω από τους οποίους χτίζονται οι δραστηριότητες και οι εκδηλώσεις του 

ελεύθερου χρόνου (επιγραµµατικά) 
8. Ποιο είναι το περιεχόµενο των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (σε ξενοδοχεία διακοπών, 

συνοπτικά); 
9. Τι θα πρέπει να αποφεύγει ο Animateur ώστε το ξάφνιασµα (happening) να είναι επιτυχηµένο. 
10. Από που συνήθως αντλούν τα θέµατά τους τα παιχνίδια 
11. Ποια η σκοπιµότητα της άθλησης των πελατών ενός Club Hotel  
12. Ποιες είναι οι βασικοί κανόνες για τις αθλητικές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό 
13. Ποιες είναι οι διακρίσεις της Animation 
14. Τι µπορεί να αποτελέσει χιούµορ σε µία Animation 
15. Ποια η ισχύς και εξουσία των Animateurs 
16. Ποια τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασµού µίας δραστηριότητας (animation) 
17. Ποιος ρόλος της παιδικής Animation-Mini Club  
18. Υπάρχουν διαφορές µεταξύ χειµερινού και καλοκαιρινού club ; 
19. Ποιος ο διαχωρισµός της Animation κατά ηλικία 
20. Ποιες είναι οι φάσεις που διεξάγεται ένα θεατρικό παιχνίδι. 
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4. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 
1. Ποια Βασικά και Θεµελιώδη στοιχεία περιέχει ο όρος «εκδήλωση» στον τοµέα του τουρισµού 
2. Ποιες είναι κατά τεκµήριο οι κατηγορίες που κατατάσσουµε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και τι 

γνωρίζετε για τις ψυχαγωγικές εκδηλώσεις 
3. Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να συγκεντρώνουν οι τουριστικές πολιτιστικές εκδηλώσεις 
4. Ποια η αναγκαιότητα της οργάνωσης στις τουριστικές εκδηλώσεις 
5. Ποιες φάσεις µπορεί να περιλαµβάνει ένα πετυχηµένο πρόγραµµα οργάνωσης πολιτιστικής 

εκδήλωσης σε κλειστό χώρο 
6. Ποια είναι τα πιο αποτελεσµατικά όπλα για την λύση ξαφνικών προβληµάτων που εµφανίζονται 

κατά την διάρκεια µιας τουρ. Εκδήλωσης 
7. Αναφέρετε πιθανές πηγές αυτοχρηµατοδότησης µίας τουριστικής εκδήλωσης 
8. Τα έκτακτα γεγονότα κατά την διάρκεια µιας τουρ. Εκδήλωσης από ποιες βασικές αιτίες µπορούν 

να δηµιουργηθούν 
9. Ποια  αξία της καταγραφής των εµπειριών και η εξαγωγή συµπερασµάτων µιας τουρ. 

Εκδήλωσης. 
10. Σε τι συνίσταται η φροντίδα για συγκέντρωση των οικονοµικών στοιχείων µιας τουριστικής 

εκδήλωσης; 
11. Ποιες οι επιδιώξεις και οι στόχοι της οργάνωσης µιας τουριστικής εκδήλωσης 
12. Ποια στοιχεία καταλληλότητας πρέπει να διαθέτει ο επιλεγόµενος για µία τουριστική εκδήλωση 

χώρος 
13. Ποια είναι τα κριτήρια κατάρτισης ενός προϋπολογισµού τουριστικής εκδήλωσης 
14. Είναι χρήσιµος για την επιτυχία της εκδήλωσης ο συνδυασµός του προγράµµατος και του 

προϋπολογισµού. Γιατί; 
15. Είναι η καλή οργάνωση αρκετή από µόνη της για την διασφάλιση της καλής πορείας µιας 

εκδήλωσης 
16. ΤΙ εννοούµε µε τον όρο κοστολόγηση τουριστικής εκδήλωσης  
17. Ποιος ο ρόλος  του λειτουργικού κόστους του γραφείου οργάνωσης στη διαδικασία της 

κοστολόγησης µίας τουριστικής εκδήλωσης; 
18. Ποιες είναι οι συγκεκριµένες στρατηγικές αρχές µε βάση τις οποίες οργανώνουµε επιτυχηµένες 

τουριστικές εκδηλώσεις; (συνοπτικά) 
19. Ποιοι είναι µερικοί ανώδυνοι τρόποι εξασφάλισης των µέσων που χρειαζόµαστε για την 

υλοποίηση µιας τουριστικής εκδήλωσης. 
20. Κατά την φάση της εκτίµησης για την όλη οργάνωση της εκδήλωσης τι θα πρέπει να γνωρίζουµε 

και ποια θα πρέπει να είναι η στάση µας ώστε να καταλήξουµε σε ασφαλή συµπεράσµατα. 
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5. ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ - ΑΘΛΗΣΗ 
1. Σχολιάστε τους παράγοντες που επηρεάζουν θετικά τις δραστηριότητες στην οικογένεια  κατά τη 

διάρκεια των διακοπών. 
2. Ποιες είναι οι εξωγενείς αρχές-προϋπόθεσης στις οποίες θεµελιώνεται το δραµατικό-εκφραστικό 

παιχνίδι. 
3. Ποια τα βασικά χαρακτηριστικά των καλοκαιρινών Club Hotels; 
4. Στις δραστηριότητες ψυχαγωγίας ενηλίκων ανήκουν και οι δραστηριότητες µε παιχνίδι. Τι 

γνωρίζετε για τις δραστηριότητες αυτές; 
5. Σχολιάστε τους παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά τις δραστηριότητες στην οικογένεια κατά 

τη διάρκεια των διακοπών. 
6. Ποιες είναι οι ενδογενείς αρχές-προϋποθέσεις στις οποίες θεµελιώνεται το δραµατικό-εκφραστικό 

παιχνίδι. 
7. Ποιες είναι οι βασικές υποδιαιρέσεις της υπηρεσίας άθλησης και διασκέδασης πελατών 

ξενοδοχείου και τι γνωρίζετε γι’ αυτές; 
8. Ποιος χαρακτηρίζεται ως εµψυχωτής τουριστικών εκδηλώσεων και ποια µέσα χρησιµοποιεί; 
9. Ποιοι οι βασικοί λόγοι αλλαγών στις προτιµήσεις των τουριστών για δηµιουργικές διακοπές; 
10. Στις δραστηριότητες  ψυχαγωγίας ενηλίκων ανήκουν και οι βραδινές δραστηριότητες. Τι γνωρίζετε 

για τις δραστηριότητες αυτές ; 
11. Αναφέρατε τους κανόνες που εξασφαλίζουν την επιτυχία του εµψυχωτή. 
12. Αναφέρατε τις µορφές που µπορεί να πάρει το αθλητικό παιχνίδι. 
13. Αναφέρατε τους γενικούς κανόνες για τις ψυχαγωγικές-αθλητικές δραστηριότητες στην οικογένεια. 
14. Στις δραστηριότητες ψυχαγωγίας ανηλίκων ανήκουν και οι καλλιτεχνικές  δραστηριότητες. Τι 

γνωρίζετε για τις δραστηριότητες αυτές; 
15. Ποιες είναι οι φάσεις προσαρµογής του πελάτη από την πλευρά της animation. 
16. Τι γνωρίζετε για τις εναλλακτικές µορφές τουρισµού; 
17. Ποιες τουριστικές ανάγκες του πελάτη καλείται να ικανοποιήσει ένα club hotel. 
18. Ποιες είναι οι κυριότερες δραστηριότητες που εντάσσονται στα σπορ του βουνού; 
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6. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ -ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ  
1. Τι σηµαίνει ο όρος: 

1. City Hotel 
2. Resort Hotel 
3. Μοtel 

και ποια τα χαρακτηριστικά τους  
Η γραπτή συµφωνία που γίνεται µεταξύ του καταναλωτή και του διοργανωτή εκτός τα στοιχεία 
που αναφέρονται στο διαφηµιστικό φυλλάδιο τι άλλα στοιχεία πρέπει να περιλαµβάνει. 

2. Ποια είναι τα κύρια συστήµατα κρατήσεων. 
3. Ποιες είναι οι κυρίες πράξεις και εργασίες των τουριστικών γραφείων 
4. Ποιοι είναι οι πλέον συνήθεις όροι (terms) που χρησιµοποιούνται για να χαρακτηρίσουν τους 

τύπους των δωµατίων και τι περιλαµβάνεται στη τιµή ενός δωµατίου. 
5. Ποια είναι η έννοια και τα χαρακτηριστικά του όρου Allotment και του όρου Commitment. 
6. Aναφέρατε τους όρους τους σχετικούς µε τη διατροφή τόσα στα Ελληνικά όσο και στη ξένη 

ορολογία. 
7. Ποια είναι η έννοια και τα χαρακτηριστικά του όρου «κατάθεση εγγυήσεις και «Voucher» 
8. Σύµφωνα µε το κανονισµό 295/91 της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τους επιβάτες που 

κινούνται µε αεροπλάνα τι θεωρείται άρνηση επιβίβασης. 
9. Σύµφωνα µε το κανονισµό 295/91 της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τους επιβάτες που 

κινούνται µε αεροπλάνα τι θεωρείται τακτική πτήση. 
10. Σύµφωνα µε το κανονισµό 295/91 της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τους επιβάτες που 

κινούνται µε αεροπλάνα τι θεωρείται εθελοντής επιβάτης. 
11. Ποιες είναι οι βασικές πληροφορίες που περιέχονται σε ένα διαφηµιστικό φυλλάδιο οργανωµένου 

ταξιδίου ενός πρακτορείου ταξιδίων. 
12. Ποια είναι τα δικαιώµατα του πελάτη/καταναλωτή  αν καταγγείλει τη συµφωνία ή ο διοργανωτής 

µαταιώσει το ταξίδι. 
13. Αναφέρατε σύντοµα τις υποχρεώσεις του πελάτη ξενοδοχείου. 
14. Ποιες είναι οι περιπτώσεις στις οποίες ο ξενοδόχος µπορεί ν’ αρνηθεί την ενοικίαση δωµατίου. 
15. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα ακύρωσης κράτησης ενός δωµατίου ξενοδοχείου από το 

πρακτορείο. 
16. Τι γνωρίζετε για τις κρατήσεις και ακυρώσεις που αφορούν οµάδες ταξιδιωτών. 
17. Πότε η σύµβαση µεταξύ ξενοδοχείου και ταξιδιωτικού πρακτορείου είναι έγκυρη. 
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7. ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 
1. Ποιοι είναι και από που διέρχονται οι κυριότεροι ποταµοί της Κεντρικής Ευρώπης; 
2. Αναφέρατε τα σηµαντικότερα αξιοθέατα της πόλεως της Αθήνας (χαρακτηριστικά, ιστορικά, 

πολιτιστικά στοιχεία). 
3. Σε ποια χώρα της Αφρικής βρίσκονται τα παρακάτω Εθνικά Πάρκα; 

1. Virunga 
2. Kafue 
3. Kagera 
4. Djuba 
5. Sevengeti 

4. Σε ποιες χώρες βρίσκονται οι παρακάτω πόλεις; 
1. Κολόµπο   11. Γλασκώβη 
2. ∆αµασκός   12. Λιέγη 
3.  Καζαµπλάνκα  13. Καράκας 
4.  Βαλέτα   14. Κατµαντού 
5.  Χιούστον   15. Οπόρτο 
6.  Περθ    16. Ντιζόν 
7.  Κάλγκαρυ   17. Μάαστριχ 
8.  Καµπέρα   18. Ντακάρ 
9.  Βάρνα    19. Σανγκάη 
10. Νίκαια   20. Ξιάν 

 
5. Αναφέρατε µερικά από τα σηµαντικότερα αξιοθέατα της πόλεως Πάφου (χαρακτηριστικά ιστορικά, 

πολιτιστικά στοιχεία). 
6. Αναφέρατε τα σηµαντικότερα αξιοθέατα της πόλεως της Θεσσαλονίκης (γεωγραφικά 

χαρακτηριστικά, ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία). 
7. ∆ίδονται τα παρακάτω κύρια σηµεία/µέρη τουριστικού ενδιαφέροντος και ζητείται να απαντήσετε 

που βρίσκονται και ποια είναι τα τουριστικά χαρακτηριστικά τους. 
1. Κνωσός 
2. Φίλιπποι  
3. Βεργίνα 
4. ∆ελφοί 
5. Ολυµπία 

8. Αναφέρατε: 
α) Τις χώρες - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τις πρωτεύουσες τους. 
β) Τον Εθνικό αεροµεταφορέα της κάθε χώρας και τον κωδικό του. 

9. Μεσογειακή ζώνη της Ευρώπης: 
     α) Ποιες χώρες της αποτελούν 
     β) Ποιες οι πρωτεύουσές τους  
     γ) Ποια τα κλιµατολογικά χαρακτηριστικά τους. 

10. Σε ποια πόλη αντιστοιχούν τα παρακάτω αξιοθέατα: 
1. Big - Ben 
2. Tivoli Gardens 
3. Notre- Dame cathedral 
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4. Prado National Musseum 
5. Piazza San Marco 

11. Σε ποια χώρα αντιστοιχούν τα παρακάτω αξιοθέατα/µέρη: 
1. Black Forest 
2. Kremilin 
3.  Granada 
4.  Basilica of St Peter 
5.  Buchingham Palace 
6.  Palais di Louvre Museum 
7.  Taj Maxal 
8.  Machu - Pichu 
9.  Karnak 
10.Palace of the United Nations 

12. Tι γνωρίζετε για το σπήλαιο του ∆υρού (τοποθεσία, χαρακτηριστικά): 
13. Να αναφέρετε επτά τουριστικά αξιοθέατα του Ν. Μαγνησίας. 
14. Συγκοινωνιακά χαρακτηριστικά της Ασίας 
15. Τουριστικά αξιοθέατα του Ν. Λάρισας. 
16. Από ποια θάλασσα ή ωκεανό βρέχονται τα παρακάτω Ευρωπαϊκά λιµάνια: 

1. Κίελο 
2. Ηράκλειο Κρήτης 
3. Ελσίνκι 
4. Μπορντώ 
5. Αγκόνα 

17. Αναφέρατε σύντοµα τα τουριστικά χαρακτηριστικά των πόλεων/περιοχών: 
1. Σίνδεϋ 
2.  Μελβούρνη 
3.  Βόρειο νησί Νέας Ζηλανδίας 
4.  Νησιά του Ειρηνικού. 

18. Νήσος Σκιάθος (γεωγραφικά χαρακτηριστικά) 
19. Αναφέρατε σύντοµα τα τουριστικά χαρακτηριστικά και τους λόγους τουριστικού ενδιαφέροντος της 

Νότιας Αµερικής. 
20. Αναφέρατε σύντοµα στοιχεία για την γεωγραφική θέση της Κύπρου, τις σηµαντικότερες πόλεις της 

και τα κυριότερα τουριστικά αξιοθέατά της. 
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8. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
1. Τι γνωρίζετε για τις αφανείς τουριστικές δαπάνες. 
2. Αναφέρατε τους τρόπους προσδιορισµού του ακαθάριστους τουριστικού προϊόντος. 
3. Αναφέρατε τις κατηγορίες στις οποίες µπορεί να διακριθούν οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται 

για τη παραγωγή τουριστικών προϊόντων ή υπηρεσιών. 
4. Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι της οικονοµικής και κοινωνικής επιτροπής των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων για τον τουρισµό.  
5. Ποια είναι η έννοια και τα χαρακτηριστικά του τουριστικού αγαθού. 
6. Ποια είναι τα βασικά συνθετικά στοιχεία ενός τουριστικού πακέτου. 
7. Έννοια και σηµασία της τουριστικής κατανάλωσης ή χρήσης. 
8. Ποια η σηµασία του όρου «τουριστική αγορά» 
9. Μια σωστή ανάλυση τµηµατοποίησης της τουριστικής αγοράς βοηθάει µια τουριστική επιχείρηση 

και γιατί 
10.  Έννοια και χαρακτηριστικά της εκδροµής 
11. Έννοια και χαρακτηριστικά του εξωτερικού τουρισµού 
12. Ποιοι είναι οι παράγοντες που προκαλούν  το τουριστικό φαινόµενο. Σχολιάστε τους. 
13. Ποια είναι τα αίτια ανάπτυξης του τουριστικού φαινοµένου. 
14. Τι γνωρίζετε για τη διάκριση των τουριστικών αντιθέσεων  
15. Για τη θετική ή µη επίδραση του τουρισµού στις οικονοµίες των διαφόρων χωρών υπάρχουν 

αντικρουόµενες απόψεις. Αναφέρατε και σχολιάστε αυτές. 
16. Η διαφήµιση ως παράγοντας τουριστικής ανάπτυξης. 
17. Ποια είναι η έννοια και τα χαρακτηριστικά του ταξιδιωτικού οργανισµού tour operator. 
18. Αναφέρατε τις διακρίσεις των specialist operators 
19. Αναφέρατε τις διακρίσεις των µεγάλων ταξιδιωτικών οργανισµών ( Tour Operators) . 
20. Ποια είναι η έννοια και τα χαρακτηριστικά των ταξιδιωτικών πρακτόρων (Travel Agents). 

 



  

 
 

 
 

Σελίδα 19 από 22 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 

9. ΑΡΧΕΣ  ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 
1. Ποια η έννοια και η φιλοσοφία του σύγχρονου Μαρκετίνγκ 
2. Ποιες  οι κυριότερες λειτουργίες του Μάρκετινγκ  ΄΄Ανάλυση ΄΄ 
3. Πώς ταξινοµούνται και πώς ικανοποιούνται οι ανάγκες και οι επιθυµίες; 
4. Από ποιες έννοιες διέπονται οι επιλογές των προϊόντων και πως αποκτούνται. 
5. Ποιες δραστηριότητες περικλείει το Μάρκετινγκ , πως και πότε εφαρµόζονται . 
6. Ποιοι είναι οι τέσσερις (4) τύποι της παραγωγικής δραστηριότητας. .Ανάλυση.  
7. Ποιοι είναι οι λόγοι της διαφήµισης ενός προϊόντος. 
8. Ποια η διαφορά µεταξύ της διαφήµισης και των ∆ηµοσίων σχέσεων 
9. Ποιο είναι το ΜΕΙΓΜΑ του Μάρκετινγκ (τα 4 p) και πως επηρεάζουν την επιχείρηση. 
10. Ποιοι οι συντελεστές σχεδιασµού του Μάρκετινγκ. «Μερική ανάλυση». 
11. Να αναπτύξετε τα κυριότερα σηµεία στη µελέτη και έρευνα Αγοράς , Ανταγωνισµού και 

Προϊόντος. 
12. Να αναπτύξετε τη στρατηγική τιµολόγησης. «Aνάλυση». 
13. Nα αναφέρεται δέκα (10) σηµεία της στρατηγικής ∆ιάθεσης. 
14. Ποιοι είναι οι λόγοι , τα στάδια και η στρατηγική που πρέπει να λάβουµε υπόψη στην 

τµηµατοποίηση της αγοράς. 
15. Τι είναι κίνητρο , από που πηγάζει , πως διαπιστώνεται και ποια η δυναµική του στην ελεύθερη 

αγορά. 
16. Ποια συστατικά πρέπει να χαρακτηρίζουν τη στρατηγική του προϊόντος. 
17. Ποια είναι τα πρωτογενή στοιχεία του Μάρκετινγκ και ποιοι οι µέθοδοι της συλλογής τους. 
18. Τι είναι εµπορικό σήµα , από τι πρέπει να συνιστάται και ποια η δυναµική του. 
19. Τι είναι το ΜΟΝΤΕΛΟ A.I.D.A. και πως αναλύεται. 
20. Να αναπτύξετε τη σχέση ανάµεσα στο Μάρκετινγκ , στον Στρατηγικό σχεδιασµό και στην 

Πολιτική ανάπτυξης νέων προϊόντων.  
 

10. ΑΡΧΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. 
1. Ποια η λειτουργία και η ευθύνη του Μάρκετινγκ σε µια τουριστική επιχείρηση. 
2. Η µελέτη συµπεριφοράς των Τουριστών αποτελεί βασικό αντικείµενο του τουριστικού 

Μάρκετινγκ και γιατί ; 
3. Από τι αποτελείται η τουριστική Αγορά και ποιες είναι οι υπηρεσίες που τις προσφέρονται. 
4. Ποιες µεθόδους και τεχνικές χρησιµοποιούµε στην παρουσίαση και προβολή του τουριστικού 

προϊόντος στις υποψήφιες αγορές. 
5. Ποια είναι τα κυριότερα κίνητρα που προκαλούν διάθεση για ταξίδι , και ποια η ροή της 

πληροφορίας. 
6. Ποιοι παράγοντες προσδιορίζουν την τουριστική απόφαση; 
7. Να αναπτύξετε τους συντελεστές προώθησης του τουριστικού προϊόντος εντός & εκτός 

επιχειρήσεως. 
8. Τι είναι DIRECT  MAIL , ποια η σηµασία του και πως υλοποιείται. 
9. Ποια είναι τα κυριότερα σηµεία που λαµβάνουµε υπόψη στη µελέτη προϊόντος και γιατί. 
10. Ποια η διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασµού µιας εταιρίας και η σχέση του µε το Μάρκετινγκ. 
11. Να αναπτύξετε την διαδικασία του Μάρκετινγκ Μάνατζµεντ. 
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12. Να αναφέρεται τις αιτίες , και τους λόγους που ορίζουν και καθορίζουν την τάση του ανθρώπου 
για ταξίδι. 

13. Τι είναι καταναλωτική αγορά , αγοραστική συµπεριφορά και ποιοι παράγοντες τις επηρεάζουν. 
14. Τι σηµαίνει Μέτρηση και Πρόβλεψη ζήτησης και πως επιτυγχάνονται. 
15. Να αναπτύξετε τον ορισµό της τουριστικής διαφήµισης και τα ειδικά µέσα επικοινωνίας στη 

µετάδοση ενός µηνύµατος. 
16. Τι ονοµάζουµε « εξωτερικό περιβάλλον µάρκετινγκ» και πως αυτό επηρεάζει την επιχείρηση. 
17. Ποιος είναι ο ορισµός της «Προβολής» του τουριστικού προϊόντος και ποια η διαφορά της 

∆ιαφήµισης από την Προβολή. 
18. Ποιες οι σηµαντικότερες κατηγορίες ευκαιριών ανάπτυξης τουριστικού Μάρκετινγκ. 
19. Ποια η φιλοσοφία και η έννοια του Μάρκετινγκ µε επίκεντρο :                                      

α:  την αγορά 
β: το προϊόν 
γ :   την πώληση. 

20. Πως επιδρά ο συγκινησιακός παράγοντας στην επιλογή του τουριστικού προϊόντος από τους 
καταναλωτές.  

  

11. AΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
1. Να αναπτύξετε την έννοια της χρησιµότητας. 
2. Να αναλύσετε τον νόµο της φθίνουσας οριακής χρησιµότητας. 
3. Τι είναι ανάγκη και ποιοι λόγοι την δηµιουργούν. 
4. Να αναφέρετε τις διαφορές µεταξύ καταναλωτικών και κεφαλαιουχικών αγαθών. 
5. Τι εννοούµε µε τον όρο Παραγωγή και τι περιλαµβάνει η παραγωγική διαδικασία. 
6. Τι περιλαµβάνει ο τριτογενής τοµέας παραγωγής . 
7. Να αναλύσετε τους συντελεστές παραγωγής . 
8. Τι είναι και πότε εµφανίζεται ο νόµος της φθίνουσας απόδοσης στην παραγωγή. 
9. Να εξηγήσετε την λέξη Παραγωγικότητα και να αναφέρετε τους παράγοντες που την 

επηρεάζουν. 
10. Τι καλείται « τιµή» και ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την διαµόρφωσή της. 
11. Να αναφέρετε τους κυριότερους παράγοντες που προσδιορίζουν τις προσφερόµενες ποσότητες 

ενός αγαθού στην αγορά . 
12. Πότε , γιατί και πως παρεµβαίνει το κράτος στον σχηµατισµό των τιµών. 
13. Να εξηγήσετε τις έννοιες : 
                         α : Εθνικόν προϊόν  
                         β : Εγχώριο προϊόν  
                         γ : Ακαθάριστο Εθνικό προϊόν. 
14. Τι είναι και πως υπολογίζεται :                                   

α : Το Εθνικό εισόδηµα  
β : Το Προσωπικό εισόδηµα . 

15. Τι εννοούµε µε τους όρους : 
α : Βιοτικό επίπεδο . 
β : Κατά κεφαλή εισόδηµα . 
γ : ∆ιαθέσιµο εισόδηµα . 

16. Να αναφέρετε τους προσδιοριστικούς παράγοντες της κατανάλωσης. 
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17. Ποια η έννοια και η σηµασία της επένδυσης . 
18. Να αναλύσετε τους κυριότερους τρόπους χρηµατοδότησης µιας νέας επένδυσης. 
19. Τι σηµαίνει « εξισωτική οικονοµική µονάδα; ποιοι οι επιδιωκόµενοι σκοποί και ποιες οι βασικές 

διαφορές της µε την Ποριστική οικονοµική µονάδα». 
20. Να αναπτύξετε τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα από την συγκέντρωση (συνασπισµό) 

επιχειρήσεων . 
 

12. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

1. Nα αναπτύξετε τον ορισµό του επιχειρησιακού προγραµµατισµού. 
2. Ποιες δραστηριότητες - διαδικασίες - περιλαµβάνει ο Στρατηγικός Προγραµµατισµός και ποια η 

εξέλιξή του . 
3. Τι σηµαίνει « ∆ιαπραγµατευτική δύναµη αγοραστή», τι επηρεάζει και πότε βρίσκεται σε υψηλό 

επίπεδο . 
4. Ποιες είναι οι ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν στην µελέτη - έρευνα ανάπτυξης θετικού 

PROFILE µιας βιοµηχανίας . 
5. Να αναφέρεται τους κυριότερους παράγοντες που επηρεάζουν το «περιβάλλον» µιας 

επιχείρησης . 
6. Τι σηµαίνει ο όρος «Ανταγωνισµός Άµιλλας και µε ποιους τρόπους εµφανίζεται». 
7. Να προσδιορίσετε την έννοια του ελέγχου , την δυναµική του και τους παράγοντες που 

συµπεριλαµβάνονται στην τυπική του πορεία . 
8. Τι σηµαίνει επιτελικό - ∆ιοικητικό προσωπικό , ποιες ικανότητες πρέπει να έχει και ποια επιρροή 

ή έλεγχο ασκεί ή  πρέπει να ασκεί στην επιχείρηση . 
9. Τι σηµαίνει Αποδοτικότητα επενδεδυµένων κεφαλαίων και ποια η σηµασία τους για την 

λειτουργία της οικονοµικής µονάδας . 
10. Να αναλύσετε τους παράγοντες που επηρεάζουν την διανοµή των προϊόντων . 
11. Να αναπτύξετε τον ορισµό του «Στόχου» και τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

διαµόρφωσή του. 
12. Να προσδιορίσετε την έννοια της «Eπικοινωνίας» και να απεικονίσετε το µοντέλο των 

SHANNON & WEAVER . 
13. Να αναλύσετε την σχέση ανάµεσα στον κώδικα και το κανάλι επικοινωνίας . 
14. Να σχεδιάσετε και να σηµασιοδοτήσετε τα στοιχεία «νοήµατος» peirce . 
15. Να αναφέρεται τους λόγους που η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ . 

        α : Για τους πελάτες  
        β : Για την εταιρεία  
        γ : Για τα στελέχη της εταιρείας .  

16. Να αναφέρετε τα τέσσερα (4) επίπεδα εξέλιξης της «∆ιοικήσεως Ποιότητας». 
17. Πως τα ανώτατα στελέχη εµπνέουν και κατευθύνουν την «ολική ποιότητα», σαν βασική 

διαδικασία συνεχούς βελτιώσεως του οργανισµού. 
18. Τι σηµαίνει E. F. Q M. ποιοι είχαν την πρωτοβουλία ίδρυσης του , πότε ιδρύθηκε και ποιοι οι 

σκοποί του και οι στόχοι του . 
19. Ποιες κατά τη γνώµη σας πρέπει να είναι οι βασικές προϋποθέσεις εφαρµογής προγράµµατος 

«oλικής ποιότητας» σε έναν οργανισµό . 
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20. Να αναπτύξετε την «Φιλοσοφία των Μηδέν Λαθών» και τις προεκτάσεις που µπορεί να έχει στις 
σχέσεις επιχείρησης πελάτη. 

 

13. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
1. Τι σηµαίνει Τουριστική Πολιτική, Ποιος φορέας (οργανισµός) είναι υπεύθυνος  για την  

υλοποίησή του και ποια η διαχρονική του εξέλιξη από το 1945 µέχρι σήµερα; 
2. Ποια η έννοια, ο ορισµός και ποιες οι κυριότερες διακρίσεις του τουρισµού. 
3. ποια η ιστορική διαδροµή, η αποστολή και η συγκρότηση της Τουριστικής Αστυνοµίας 
4. Ποια η έννοια, ο ορισµός και τα χαρακτηριστικά των τουριστικών επιχειρήσεων. 
5. Ποια είναι τα κυριότερα ξενοδοχειακά καταλύµατα, σε πόσες κατηγορίες κατατάσσονται και 

ποιες οι απαιτήσεις για την ίδρυσή τους. 
6. Ποιες εργασίες προσφέρουν τα τουριστικά γραφεία Γενικού Τουρισµού. 
7. Τι απαιτείται για την χορήγηση Ειδικού Σήµατος Ξενοδοχείου Κλασσικού Τύπου. 
8. Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται από τον Ε.Ο.Τ. για την χορήγηση Ειδικού Σήµατος λειτουργίας 

Τουριστικού Γραφείου Γενικού Τουρισµού. 
9. Πότε γίνεται ανάκληση άδειας κυκλοφορίας  ειδικών τουριστικών λεωφορείων δηµοσίας 

χρήσεως. 
10. Τι ονοµάζεται Άδεια Λειτουργίας Ξενοδοχείων; Πότε και σε ποιους χορηγείται; 
11. Ποια προσόντα σύµφωνα µε τον νόµο πρέπει να έχει ο διευθυντής µιας Ξενοδοχειακής  

Επιχείρησης. 
12. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των ξενοδόχων; 
13. Τι είναι το ΑΛΛΟΤΜΕΝΤ ποια η σχέση του και ποια η δυναµική του στην τουριστική αγορά; 
14. Τι σηµαίνει Release  Period πότε χρησιµοποιείται και ποιες οι επιπτώσεις στην   Επιχείρηση  αν 

το πρακτορείο δεν τηρήσει τις προβλεπόµενες προθεσµίες. 
15. Πότε ο ξενοδόχος µπορεί να αρνηθεί την ενοικίαση δωµατίου; 
16. Τι ονοµάζεται Ατοµική Σύµβαση Εργασίας και ποιες οι διακρίσεις της. 
17. Ποιοι οι λόγοι λύσης της εργασιακής σχέσης. 
18. Να αναφέρετε τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των εργαζόµενων.. 
19. Τι απαιτείται και ποιες οι προϋποθέσεις επιβολής πειθαρχικής ποινής σε µισθωτό. 
20. Ποια η έννοια της κοινωνικής ασφάλισης  και ποια προστασία παρέχει το Ι.Κ.Α. στους 

ασφαλισµένους του. 
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